Indbydelse til

Årets lokale Firma Udflugt
Invitér dine medarbejdere til denne store løbeevent

ODSHERRED STAFETTEN
Onsdag d. 31. august
Startskud kl. 17:30
v. Hallerne i Nykøbing Sj.
Her er Løbe- og Gå-hold, samt masser af
underholdning, god mad og hygge.
Odsherred Stafetten er en super hyggelig
event, med det sociale og fællesskabet i
centrum. Derfor opfordres alle til at deltage
i den efterfølgende spisning indendørs i
hallerne.
Et hold består af 4 personer.
På Gå-Hold skal hver deltager gennemfører 1 omgang a 2 km.
På Løbe-Hold skal hver deltager gennemfører 2 omgang a 2 km.
Firmaer kan deltage med så mange hold, I ønsker.
Andre hold er også velkomne venner, familie eller foreningshold.
Efter løbet er der frugt og vand til alle.
Det er muligt at købe mad på pladsen, som kan nydes udendørs på græsplænen.
Det er tilladt at opstille små telte/pavilloner.
Vi håber dog de fleste vil deltage i den store lækre madbuffet, som også giver en gratis siddeplads
i hallen. Det er først til mølle princip, da der er max 700 pladser i hallen.

Prisen er:
630 kroner pr. hold. Uden spisning.
950 kr. pr. hold Med spisning.

LÆS MERE OG TILMELD HER: www.odsherredstafetten.dk
Der er masser af forskellige flotte sponsoreret lodtrækningspræmier fra forskellige lokale firmaer.
Som trækkes blandt de hold der er tilmeldt fællesspisning i hallen.
Er I klar til at gribe stafetten?
Så gå ind på www.odsherredstafetten.dk og tilmeld jer.
Følg også med på vores Facebookside.
Odsherred Stafetten er et samarbejde mellem de to lokale løbeklubber Asnæs LMK og FK Odsherred
Løberne, samt Odsherred Kommune. Inspirationen er hentet fra DHL Stafetten. Vores fortrin er bla. det
lokale islæt, det er super hyggeligt, at mødes på tværs af de lokale firmaer, hvor vi mere eller mindre
kender hinanden alle sammen. Det er det der giver et godt lokalfællesskab. Som vi håber i vil støtte.
Vi er nu i gang med 3. år og løbet er vokset med rekord fart. Om formiddagen afholder vi Skolestafet, for
alle kommunens Folke-, Fri-, og Efter- skoler fra 4. – 10 klassetrin.
Dvs. omkring 1.300 elever, og om aftenen forventer vi 6-700 deltagere.

